
Referat oppstartsmøte 
«Reguleringsplan for Skiljåsaunet boligfelt» 

1. Generelle opplysninger
Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Skiljåsaunet boligfelt 
Plantype: Områdereguleringsplan 

x Detaljreguleringsplan 
Endring / mindre reguleringsendring. Gjeldende plan: 

Eiendom (gnr./bnr.): 16/1, 16/6 og 15/14 
Tiltakshaver: Ingunn og Kjetil Øvereng 
Plankonsulent: Siv. Ing. Jan Lian AS 
Adresse: Overhallsvegen 2004, 7863 Overhalla 
Tlf.: 900 77 317 
E-post: jan@janlian.no 
Nasjonal PlanID:  5047-2018001 
Kommunens 
saksbehandler: 

Kine Marie Bangsund, Åse Ferstad (bisitter) 

Tlf.: 91109334 
E-post: kine-marie.bangsund@overhalla.kommune.no 

Møtested: 
Kommunehuset 

Møtedato: 13.02.18 

Deltakere: 
Jan Lian (plankonsulent) 
Kjetil Øvereng (tiltakshaver) 
Fra kommunen: Åse Ferstad, Kine Marie Bangsund 
Miljø og landbruk: Elin Skard Øien  
Frafall: Aksel Håkonsen 
Referent: Kine Marie Bangsund 
Dato for godkjent 
referat: 

20.02.18 

2. Hensikten med planarbeidet
Beskrive hensikt: 

Tiltakshaver/grunneier ønsker å legge ut noen boligtomter på del av eiendommen. 

3. Tema som plankonsulent ønsker å drøfte
• Planavgrensning



4. Overordnede føringer 
4.1 Planstatus 

  Merknader 
 Fylkesplan for Trøndelag  
x Kommuneplanens arealdel Gitt disp. i sak 13/17, 02.03.17. 
 Kommuneplanens samfunnsdel  
 Kommunedelplaner (se nettside)  
x Trafikksikkerhetsplan Grunnlag for planen 
x Klima og miljøplan Grunnlag for planen 
 Gjeldende 

reguleringsplaner/bebyggelsesplaner 
 

 Tilliggende reguleringsplaner  
 Andre planer/vedtak Fylkesplaner? Elin sjekker ut, og evt. 

Sender til alle.  
Det ble ikke funnet noen planer.  

 Annet arbeid som kan ha betydning for 
utarbeidelse av planforslaget. 

 

 

4.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner 
  Merknader 
x 2014 Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging 
Bør beskrives litt i planbeskrivelsen 
om skoleunger og skyss.  

 2011 Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen 

 

 2009 Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene 

 

 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen 

 

 1994 Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag 

 

 

5. Avklaring av konsekvensutredning (KU) 
 

  Merknader 
x Tiltaket krever konsekvensutredning Plankonsulent har i anmodningsbrev 

redegjort for vurdering av behov for KU.  
 
«Tiltaket faller inn under forskriftens § 6, 
vedlegg 1 «Planer etter plan- og 
bygningsloven og tiltak som alltid skal ha 
planprogram eller melding og 
konsekvensutredning» pkt. 25 som følger: 
«Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke 
er i samsvar med overordnet plan».» 
 



Plankonsulent har selv redegjort for temaer 
til konsekvensutredningen i 
anmodningsbrevet: 

• Naturmangfold 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Friluftsliv 
• Landskap 
• Forurensning 
• Jordressurser 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Virkning som følge av 

klimaendringer, herunder risiko for 
flom og skred 

• Barn og unges oppvekstsvilkår 
 

Punkter blir tatt med i planbeskrivelsen. Ikke 
eget dokument. 

 Plankonsulent må gjøre en vurdering 
av om prosjektet vil utløse krav om 
konsekvensutredning 

 

 Tiltaket krever ikke 
konsekvensutredning 

 

 

 

6. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering 
Opplistingen er ikke nødvendigvis uttømmende, jf. pbl §§ 1-1, 3-1 og 4-3 m fl. 

 Følgende tema må belyses av 
plankonsulent. 

Supplerende kommentarer: 

 Barn og unges interesser i 
planområdet  

Behov/bruk av areal til 
lek/aktiviteter 

Det må gjøres vurdering om areal til lek skal inngå i planen. 

 Teknisk infrastruktur og 
trafikkforhold  

Gang, og sykkelveier, 
kollektivtilgjengelighet
, parkering, adkomst, 
kapasitet, sikkerhet og 
standard, VA, 
fjernvarme 

Vei og VA kobles til eksisterende anlegg.  
Overvann er antatt å ikke være en stor utfordring i området.  
 
Veg: Medfører økt bruk av avkjørsel til fylkesveg. 
Beskrives i planen. 

 Sosial infrastruktur 
 

Ikke aktuelt. 

 Miljøfaglige forhold 
Luftforurensning, støy, 
radon, geoteknikk, 
drikkevann 

Beskrives i planbeskrivelsen. 

 Universell utforming 
 

Beskrives i planbeskrivelsen. 
Adkomstveg, lekeplasser. 



 Natur og ressursgrunnlag  
Landskap, 
(behov/bruk, 
sti/korridor, tur, 
strand) 

Jordressurser. 
Planen kan bli utvidet med to tomter til.  
Miljø og landbruk har ingen innvendinger på at det blir utvidet, 
kun at det holdes innenfor grensene mot dyrkamark.  
Plangrensen bør justeres slik at mest dyrkbar mark blir bevart.  

 Estetikk/Typologi/Byggeskikk  
(form, struktur, 
funksjon, uttrykk) 

 
 
 
 

 Verneinteresser  
biologisk mangfold, 
fauna, fornminner, 
verneverdige 
bygninger, miljø, 
anlegg, etc. 

Herunder kulturminner og kulturmiljø 

 
 Risiko og sårbarhet (ROS)  

Flom, rasfare 
Herunder virkning som følge av klimaendringer, beredskap og 
ulykkesrisiko. 
 

 
Være litt føre-var. Gjøre prøvegravinger hvis mulig.  

 Levekår og folkehelse Beskrives i planbeskrivelsen. 
Nevne nærhet til friluftslivsområder, lysløype osv. 
Nevnte ønsker om å videreføre lysløypen til boligfelt. 
 

 



6.1 Åpenhet og medvirkning 
Ordinær planprosess.  

 

7. Planavgrensning 
Det ønskes varslet oppstart etter følgende avgrensning: 

 

Setter ingen begrensninger for hvor planavgrensningen skal gå. Kan være en fordel at grensen 
trekkes etter terrenget.  

Miljø og landbruk never at det kan være hensiktsmessig å ha en rekkefølge på utbygging.  
Siden planen er så liten, ser vi ingen poeng med å være så detaljert. Bør vurderes i planen. 

8. Kart 
Kommunen stiller med kartgrunnlag etter behov. 

9. Gjennomføring 
Eventuelt prøvegraving utføres. 

Vurdering av tomteplassering. 

 

 



10.  Oppstart av planarbeidet 
 

   
x Anbefaler oppstart av reguleringsarbeidet 
 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 
x Det vurderes om reguleringsspørsmålet skal fremlegges for planutvalget etter at 

varslingsperioden er over, jf. plan- og bygningsloven § 12-3 
x Planavgrensningen skal godkjennes av kommunen før planarbeidet kunngjøres. Annonsetekst, 

varslingsbrev, varslingsliste og evt. planprogram avklares med saksbehandler før utsendelse. 
Sender oppdatert liste. 

x Konsulent oversender senest 1 uke før varsling:  
• Endelig annonsetekst i RTF- eller Word-format  
• Planavgrensning i JPG- eller PDF-format  
• Planavgrensning i SOSI-format 

 

11.  Komplett planforslag – innhold og materiell 
 

  
 Plankart i målestokk 1:1000. Annen målestokk kan i enkelte tilfeller være hensiktsmessig. 

Dette avtales med saksbehandler i det enkelte tilfelle. Alle kart skal brettes i A4-format 
 Reguleringsbestemmelser på RTF- eller Word-format 
 Planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning på RTF- eller Word-format. 
 Nødvendige illustrasjoner og modeller 
 Kopi av annonse "igangsatt regulering" påført dato 
 Kopi av varslingsbrev 
 Varslingsliste 
 Dokumentasjon av samråds- og medvirkningsprosess 
 Liste over innsendte merknader med plankonsulents kommentarer 
 Kopi av utredninger, møtereferat, innspill etc. som har betydning for vurdering av 

planforslaget 
 Plankart i gjeldende SOSI-versjon 
 Basis geodata i gjeldende SOSI-versjon. Eventuelle endringer/tillegg i basis geodata følger i 

egne SOSI-filer. 
 Rapportfiler fra SOSI-kontroll (.TXT .FYS .L1 .L2 .L3) 
 PDF fil av ferdig plankart. PDF-fila må være definert til en fast størrelse (A0, A1, A2, A3, eller 

A4) i målestokk 1:1000 (eller 1:500) slik at den kan skrives ut i riktig målestokk. 
 

12.  Fremdrift 
 Plankonsulents planlagte dato for varsling:  
 Plankonsulents planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag (med 

dokumentasjonskrav/utredninger) til kommunen: 
 

 Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede planer og/eller 
begge parter er enige om det, skal det avtales egen frist for behandling når 
komplett planforslag foreligger. 

 

 



 

13.  Gebyr 
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for saksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. Jf. Avgiftsregulativ for 2018.  

Enkel plan: 12 330,- 

14. Diverse 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i 
planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den 
senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens rutiner 
og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester 
fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring 
av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 

 

 

 


	1. Generelle opplysninger
	2. Hensikten med planarbeidet
	3. Tema som plankonsulent ønsker å drøfte
	4. Overordnede føringer
	4.1 Planstatus
	4.2 Aktuelle statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner

	5. Avklaring av konsekvensutredning (KU)
	6. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet � foreløpig vurdering
	6.1 Åpenhet og medvirkning

	7. Planavgrensning
	8. Kart
	9. Gjennomføring
	10.  Oppstart av planarbeidet
	11.  Komplett planforslag � innhold og materiell
	12.  Fremdrift
	13.  Gebyr
	14. Diverse

